
TERMO DE REFERÊNCIA 030/2020

Centro de Trabalho Indigenista - Programa Aldeias 2020

Termo de Referência para contratação de Técnico Indigenista
Objetivo geral:
O presente termo tem por objetivo definir as funções e responsabilidades do técnico
indigenistas a ser contratado no âmbito do Programa Aldeias. O técnico em questão será
responsável pelo acompanhamento de atividades de gestão ambiental e plantio, em
especial na Terra Indígena do Jaraguá. Caberá a ele, também, realizar funções de apoio
institucional ao Centro de Trabalho Indigenista como parte da prestação de serviços
relativos à promoção e fortalecimento cultural das Terras Indígenas do município de São
Paulo.

Sobre o CTI:

O Centro de Trabalho Indigenista (CTI) é uma associação sem fins lucrativos, fundada
em março de 1979 por antropólogos e indigenistas. É constituído por profissionais com
formação e experiência qualificadas e comprometidos com o futuro dos povos
indígenas. Tem como marca de sua identidade a atuação direta em Terras Indígenas por
meio de projetos elaborados a partir de demandas locais, visando contribuir para que os
povos indígenas assumam o controle efetivo de seus territórios, auxiliando-os em suas
reivindicações face ao Estado para a proteção e garantia de seus direitos constitucionais.



Sobre o ProgramaAldeias:

Trata-se de um programa da Secretaria Municipal de Cultura que existe desde 2014 e
que tem como objetivo o fortalecimento cultural das comunidades guarani das duas
Terras Indígenas de São Paulo: Tenondé Porã, localizada no extremo sul da capital, e
Jaraguá, localizada na região noroeste da cidade. O objetivo é o desenvolvimento de
ações que atendam as necessidades internas das comunidades segundo suas próprias
diretrizes, no apoio de atividade ligadas a melhoria da infra-estrutura das aldeias, a
realização dos rituais e práticas tradicionais, assim como o fortalecimento das ações de
plantio e reflorestamento. A atuação do projeto permite que se valorize a cultura
guarani, tornando-a visível, respeitada e contemplada em diversos espaços de cultura,
proporcionando, ainda, condições favoráveis para a ampliação e troca de
conhecimentos. Desde a sua criação, as lideranças guarani das duas Terras Indígenas
escolheram o CTI como organização parceira para ser responsável pela execução do
projeto.

Atribuições gerais:

● Realização de reuniões nas Terras Indígenas para discussão de demandas por
parte das lideranças, estabelecimento de atividades, cronograma e métodos de
trabalho, entre elas ao menos uma reunião geral mensal na TI;

● Realização das atas das reuniões realizadas e compartilhamento do link do
documento com o Programa Guarani do CTI;

● Apoio à organização e às demandas logísticas das diversas atividades planejadas
nas reuniões na TIs: pesquisa, compras, contratação de consultorias e serviços,
negociação e contato com fornecedores; acompanhamento de chegada e
conferência dos pedidos, realização de intercâmbios, etc;

● Realização e acompanhamento de prestação de contas semanal, seguindo
normas e critérios estabelecidos em documento do Programa, com entrega de
notas fiscais e organização dos pedidos de compras;



● Organização do material audiovisual captado durante as atividades do projeto;
● Realização dos produtos finais e eventos relativos às ações realizadas durante o

projeto;
● Produzir relatório baseado nas metas do Plano de Ações , com fotos, descrições

sintéticas e dados de comprovação, justificando possíveis alterações.

Atribuições específicas:
O técnico deverá se articular com as lideranças, agentes e coordenadores indígenas e
com a equipe do CTI responsável pela execução do Programa Aldeias na TI Jaraguá. Entre
suas atribuições, destacam-se:
● Atender às demandas das comunidades indígenas no que concerne às

necessidades de plantio, apoiando no levantamento e identificação de espécies
vegetais de uso tradicional, fomentando as experiências de troca de semente,
apoiando na recuperação de áreas degradadas e encarregando-se do contato
com fornecedores, elaborando e executando planos de distribuição de mudas,
sementes e ferramentas;

● Acompanhar a realização das demais atividades relacionadas ao
etnodesenvolvimento das comunidades envolvidas no Projeto;

● Acompanhar a manutenção e capacitação continuada para uso de roçadeiras,
micro-tratores e motocultivadores, nas aldeias que o possuem;

● Participar de reuniões de planejamento com os Guarani e com os demais
membros da equipe;

● Realizar conjuntamente com as comunidades, o monitoramento participativos
dos roçados de toda a TI;

● Assessorar, com uso de técnicas permaculturais, a manutenção e implantação de
sistemas de saneamento ecológico, além de estruturas de captação e proteção
de nascentes.

Plano de Trabalho:
O técnico deverá desenvolver as atividades e metas previstas no Plano de Ações do
Programa Aldeias. O período de execução da assistência tem início previsto para



fevereiro de 2021 (data flexível em função dos desdobramentos da pandemia do Covid-
19) e se estende até o final de março de 2022. Durante este período o assistente deverá
trabalhar, junto com a equipe do Programa Aldeias.

Os candidatos devem ter disponibilidade para:
Realizar 40 horas de trabalho semanal (com flexibilidade de horários, incluindo períodos
de escritório, de campo e pernoite em aldeia).

Formato de contrato:
MEI ou outro enquadramento de Pessoa Jurídica.

Serão valorizados na seleção:
● Experiência de trabalho com gestão de projetos.
● Experiência com projetos socioambientais
● Experiência com povos indígenas e demais comunidades tradicionais.
● Experiência com movimentos sociais.
● Candidaturas de mulheres e pessoas negras.

Prazos e documentos requeridos:

Candidaturas serão aceitas até o dia 10 de janeiro através do e-mail
selecaocti@trabalhoindigenista.org.br. A mensagem deve conter, no campo “assunto”,
a informação SELEÇÃO – [Nome do Candidato]. Devem ser enviados como anexos:



(i) Carta de apresentação (de no máximo 2 páginas), com menção
expressa à pretensão salarial; e

(ii) Curriculum vitae;

Os selecionados para a fase de entrevistas serão contatados até o dia 20 de janeiro.
Em razão das nossas limitações, apenas os candidatos selecionados serão contatados.

Dúvidas? Contate-nos via e-mail.

O Centro de Trabalho Indigenista deseja aos candidatos boa sorte!


